وزارة اإلسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية
الهيــئة العامـة للتخطيط العمراني

1

محتويات العرض

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

مقدمة
األهداف الرئيسية للمشروع
المنهجية العامة للمشروع
معايير اختيار محافظة لتحديد مراكز للتنمية اإلقليمية
دراسات مخططات محافظة قنا
تنمية التجمع العمراني تجمع متوازن بيئيا ً مستدام
تخطيط التجمع العمراني تجمع متوازن بيئيا ً مستدام
عناصر ومكونات التجمع العمراني
أعمال البنية األساسية
الدراسة االقتصادية للتجمع العمرانى
آليات إدارة التنمية في التجمع العمراني
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مقدمة
في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإعداد دراسة مدى جدوى
إنشاء مجتمعات عمرانية ذات مباني صغيرة ومرافق ذاتية وعلى ضوء
تكليف السيد ا.د.م وزير اإلسكان والمرافق للهيئة العامة للتخطيط العمراني
بسرعة االنتهاء من هذه الدراسة.

قد تم تشكيل لجنة فنية بقرار السيد رئيس الهيئة رقم ( )367بتاريخ
 2017/10/22معنية بدراسة توصيات مشروعات اإلسكان المستقبلية

لدراسة مدى جدوى إنشاء مجتمعات عمرانية ذات مباني صغيرة ومرافق
ذاتية وتخطط بنظام التجمعات المستقبلية المنتجة بالظهير الصحراوي
خاصة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.
3

األهداف الرئيسية للمشروع

ً
أوال
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األهداف الرئيسية للمشروع
 االستفادة المثلى من االنشاءات والبنية االساسية التي تم تنفيما ا وتيل م ف قمى الظهيمى الحميىاو
من قى ة سكنية إلى مىكز تنمل متكام
 االسممتفادة مممن االمكانيممات والممملاتد المتا ممة بممالملق الجغىافممي لىممى الظهيممى الحمميىاو وميي مه
التنمل
في تيىيق التنمية االقتحاد ة للمىاكز
 التخ يط إلقامة قاعدة اقتحاد ة لتلفيى فىص عم الستيعاب الب الة في التجمعات العمىانية بالمىكز
 انشاء مجتم مستدام للتلس العمىاني للمدن الثانل مة الىامممة سمتلعل الز مادة السمكانية للمىكمز الما
خدمه
 انشمماء مىكممز تنمممل متكامم السممتيعاب االنشم ة االقتحمماد ة والخدميممة الوامممة لمت لبممات وا تياجممات
سكان المىكز
 تدعي وتنل م النشماا االقتحماد ممن اموط انشم ة مناعية و ىفيمة وتجات مة وامدمات للجسمتية مم
استخدام ال اقة النظيفة والمتجددة
 البممدء بالمشممىوعات المليممة والعاجلممة لملاجهممة العجممز فممي مت لبممات وا تياجممات سممكان المىكممز مممن
االتاضممي (السممكنية  /الخدميممة) الحممناعية واليىفيممة  ).... /ممم البممدء بالمشممىوعات االقتحمماد ة ذات
االتتبااات االمامية والخلفية الىل ة لدف عملية التنمية في المن ىة
 تىد نملذج تنمل ناجح سه إداتته وت بيىه في جمي مىاكز المدن الثانل ة الىاممة في اللاد .
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المنهجية العامة للمشروع

ثانيًا
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المنهجية العامة للمشروع
مقدمة
قرى الظهير الصحراوى المخطط وموقف ماتم تنفيذه

المرحلة
االولى

اختيار قرى الظهير الصحراوى المالئمة للتوسع الحضرى
للمدن الثانوية القائمة(عواصم المراكز بالمحافظات)
الدراسات االولية (الجيوفيزيقية-االجتماعية-السكانية-
المقومات االقتصادية
رؤية شاملة
مخطط استعماالت االراضى

المرحلة
العاجلة

مقترح التنمية الشاملة

انشاء مركز تنموى

مخطط شامل

دراسة جدوى مالية

المرحلة االولى
المرحلة العاجلة
7

معايير اختيار محافظة لتحديد مراكز للتنمية اإلقليمية

ثالثًا

معايير التقييم اإلقليمي (العمراني /االقتصادي)
الموقف التنفيذي الحالي لقري الظهير الصحراوي
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معايير التقييم االقليمى)العمراني /االقتصادى(
أسيوط
المنيا
بنى سويف
الفيوم
معايير التقييم العمرانية
3
3
2
2
القاعدة السكانية
2
2
3
3
النمو السكاني
3
2
1
2
صافي الهجرة الداخلية
2
1
1
2
تركز األنشطة االقتصادية
1
2
2
3
االستيعاب العمراني للعمران القائم
2
3
3
2
االستيعاب العمراني للعمران الجديد
1
1
2
2
القدرة على الحصول على الخدمات العامة
2
2
1
1
القدرة على المنفذية واإلتصالية
16
16
15
17
ترتيب المحافظة
سوهاج
أسيوط
المنيا
بنى سويف
الفيوم
معايير التقييم االقتصادية
3
3
3
2
2
القاعدة السكانية
1
1
1
2
2
معدل البطالة
1
1
1
1
1
كفاءة الموارد البشرية
3
3
3
3
3
تنوع الموارد االقتصادية
2
2
2
2
2
توفر البنية األساسية االقتصادية
1
2
2
1
1
التكوين الرأسمالي
3
2
3
2
3
الكفاءة االقتصادية للقطاع الخاص
1
1
1
1
1
مؤشر الدخل/الفقر
2
2
2
2
1
مؤشر التنمية البشرية
19
19
19
17
18
ترتيب المحافظة

سوهاج
3
2
3
2
1
2
2
2
17

قنا
2
1
2
3
2
3
2
1
2
20

قنا
2
2
2
2
1
1
1
1
12

األقصر أسوان
1
1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
1
3
3
3
1
17
13
أسوان
األقصر
1
1
1
1
3
2
3
2
2
2
1
1
3
3
1
1
3
3
21
19

 تأتي محافظة قنا في المرتبة األخيرة للمعايير العمرانية واإلقليمية بماا يجعلهاا المحافظاة المرجحاة الختياار التجماع العمراناي
المستهدف كمركز نمو إقليمي يعمل على دعم القدرات العمرانية واالقليمية بهذه المحافظة.
 التقارب الشديد فى قيم المعايير االقتصادية يعكس التشابه الكبير فى اقتصاديات محافظات الصعيد ومحافظة قنا ال يفرقها عا
اسوان أكثر م نقطة.
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الموقف التنفيذي الحالي لقري الظهير الصحراوي
اإلقليم

المحافظة

المراكز

قرى الظهير الصحراوي

البعد عن عاصمة المركز

المساحة بالفدان

المقوم االقتصادي المقترح

بني سويف

سمسطا

سمسطا الجديدة

 10كم

467

زراعي محدود

الفيوم

يوسف الصديق

الطالئع

 4كم

 20فدان سكني  1160 +فدان زراعي

زراعي محدود

المنيا

بني مزار

البهنسا

 20كم

2142

زراعي واعد

أسيوط

القوصية

مير الجديدة

 13كم

325

زراعي محدود

الوادي الجديد

الداخلة

القصر

 29كم

10

سكني

سوهاج

جرجا

بيت خالف الجديدة

 23كم

500

زراعي محدود

قنا

قوص

العقب الجديد

 15كم

 238فدان سكني  200 +فدان زراعي

زراعي محدود

األقصر

القرنة

نجع البركة

 10كم

 170فدان سكني  150 +فدان زراعي

زراعي محدود

أسوان

نصر النوبة

أبريم

 8كم

 100فدان سكني  500 +فدان زراعي

زراعي محدود

شمال الصعيد

أسيوط

جنوب الصعيد

اإلقليم

المحافظة

المراكز

بني سويف سمسطا
شمال
الصعيد

أسيوط

جنوب
الصعيد

قرى الظهير
الصحراوي
سمسطا الجديدة

الفيوم

يوسف
الصديق

الطالئع

المنيا

بني مزار

البهنسا

أسيوط

القوصية

مير الجديدة

الوادي
الجديد

الداخلة

القصر

سوهاج

جرجا

بيت خالف الجديدة

قنا

قوص

العقب الجديد

األقصر

القرنة

نجع البركة

أسوان نصر النوبة

أبريم

مخبز

نقطة مكتب بريد وحدة
شرطة وسنترال صحية

مباني الخدمات
سوق تجاري عدد
مدرسة تعليم
مسجد
( )8محالت
أساسي

وحدة شئون
اجتماعية

ملعب
خماسي

موقف المرافق
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية

تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
تم تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها لجميع
الوحدات ومباني القرية
جاري تنفيذ المرافق االساسية للقرية (مياه – كهرباء – صرف) وتوصيلها
لجميع الوحدات ومباني القرية
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دراسات مخططات محافظة قنا

رابعًا

التوجهات االستراتيجية المقترحة لمحافظة قنا
المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2017 -
ركائز تحديد القاعدة االقتصادية للتجمع العمراني المقترح
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التوجهات االستراتيجية المقترحة لمحافظة قنا
 المخطاااااط االسااااااتراتيجي القااااااومي للتنميااااااة
العمرانية :2052

موقف التجمع العمراني الجديد من المخطط االستراتيجي القومي للتنمية العمرانية
2052

 يساتهدف المخطااط القاومي إنشاااء تجمعاات جدياادة بمنطقاة
جنوب الصعيد تعمل على تحقيق عدة أهداف أهمها:


توفير مناطق مجاورة للعمران القائم كامتداد عمراني طبيعي.



فتح آفاق جديدة للتنمية من خالل المشروعات االستثمارية التي
توفر فرص العمل.



إعادة اتزان النسق العمراني القومي والحد من قضية عدم االتزان بين
المعمور والالمعمور.



دفع عملية التنمية من خالل التعامل مع هذه المدن كمراكز اقتصاد
معرفي.



هذه التجمعات ستمثل مراكز رئيسية إلنتاج الطاقة الشمسية لمنطقة
الصعيد



يمثل التجمع العمراني المقترح بالجهود الذاتية بمركز قوص أحد هذه
التجمعات الجديدة المقترحة ضمن المخطط القومي التي تعمل على
خلق حزمة متكاملة من الخطط والسياسات واالشتراطات العم ارنية
لتقود التنمية لمحافظة قنا خالل العشرين سنة القادمة مع التأكد من
التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية
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التوجهات االستراتيجية المقترحة لمحافظة قنا
 شبكة الطرق القومية:
 من أ مياوت شبكة ال ىق الىلمية المىتى ة المؤثىة على التجم العمىاني الجد د ميلت قنا
– سفاجا.

 المثلث الذهبي للثورة المعدنية:
 مث التجم العمىاني المىتىح بمىكمز قملص مىكمز تنميمة إقليممي خمدم اونشم ة والمشمىوعات
المىتى ة في إاات من ىة المثلث الا بي .

 مشروع الريف المصري الجديد (المليون ونصف فدان):
 مث التجمم العمىانمي المىتمىح بمىكمز قملص مىكمز تنميمة إقليممي خمدم اونشم ة والمشمىوعات
المىتى ة في إاات اه المنااق والتي تمث تلفى قاعدة اقتحاد ة جيدة للسكان به.
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التوجهات االستراتيجية المقترحة لمحافظة قنا
 توجهات المخططات االستراتيجية لمحافظة قنا واإلقليم التنموي للتجمع المقترح في مركز
قوص
استراتيجية:التنمية لمحافظات إقليم
قرى الظهير الصحراوى
خطة تنمية محافظة قنا
جنوب الصعيد

الحد من النمو السكاني للتجمعات
العمرانية القائمة التي تقع على
األراضي الزراعية مقابل تحفيز الحراك
السكاني للمحافظة وزيادة معدالت النمو
العمراني صوب المناطق الصحراوية

إنشاء مدن جديدة في اتجاهات
النمو العمراني الطبيعي
بالمناطق الصحراوية بعيدا عن
ألراضى الزراعية واألراضى
القابلة لالستصالح

تضمنت المرحلة األولى إقامة قرية
واحدة فى العقب/قوص؛ وتضمنت
المرحلة الثانية إنشاء  4قري بكل من:
كرم عمران وبالد المال والحاج سالم
وأبو دياب

 التوجهات االقتصادية القومية ورؤية مصر  2030للتجمع المقترح في مركز قوص:
المحاور التنموية
 oمحور قنا /
سفاجا (160
كم)

مشروع  1.5مليون فدان
 25.5 oألف فدان (ري
جوفي) و 18ألف فدان
غرب المراشدة (ري
سطحي)

المثلث الذهبي

رؤية مصر 2030

 oزيادة مساحة المعمور بما يتناسب مع
 oإنشاء عاصمة
توافر الموارد وحجم السكان
اقتصادية جديدة لمنطقة
الصعيد تقوم على
 oاالرتقاء بمستوى جودة البيئة
األنشطة االستخراجية
العمرانية
للخامات المحجرية
والتعدينية
 oتعظيم استغالل الموقع
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المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2017 -

األهداف الرئيسية

األهداف الثانوية

تنمية قطاع االقتصاد المحلي
ورفع قدراته واالستغالل األمثل
لموارده

تحقيق التكامل العمراني بين
الوادي المعمور والظهير
الصحراوي المهجور

توفير شبكات المرافق والبنية
األساسية بالمعدالت التخطيطية
لجميع سكان المحافظة
تنمية قطاع الطرق والنقل
والمرور وزيادة درجة اتصاليتها
على المستوى االقليمي والقومي.
القضاء على التلوث وتوفير بيئة
عمرانية آمنة وصحية

رفع كفاءة اإلدارة المحلية

استيعاب الزيادة السكانية
المتوقعة والطلب المتزايد على
اإلسكان والخدمات واألنشطة
االقتصادية

محاولة التخلص من الضغوط
العمرانية الواقعة على التجمعات
الحضرية القائمة
منع الزحف العمراني على
األراضي الزراعية.

األهداف العامة
للتنمية االقتصادية
خلق عدة بؤر تنموية قادرة على
قيادة التنمية فى المحافظة
خلق بيئة مناسبة لتحسين مناخ
األستثمار لتحفيز القاطاع
الخاص
االستغالل األمثل للمقومات
المكانية(الموقع) للمحافظة

تعزيز الدور التنموى المقترح
للمدينة كقطب تنموى وتعزيز
الجانب الخدمى واالتصاالت
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المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2017 -
 األسس والمحاور والمرتكزات للتنمية االقتصادية






تنويع القاعدة االقتصادية (سياحة -صناعة– تجارة -الخدمات)
وعدم االعتماد على قطاع واحد
توفير فكر تنموي يدعم مناخ االستثمار بالمدينة .وذلك لتحقيق
التنمية الشاملة.
تكامل مكونات التنمية االقتصادية في المدينة السياسات
االقتصادية مع كافة السياسات العمرانية والبيئة والسكانية
تفعيل المشاركة بين المؤسسات العامة والقطاع الخاص Public-
،Private Partnership
تحقيق معدل مرتفع للعائد االستثماري والنمو االقتصادي.

مخطط استعماالت االراضي اإلقليمية المقترح لمحافظة قنا

شبكة التجمعات العمرانية المقترحة ونطاقات تأثرها
بالمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا

األدوار التنموية التي يلعبها الوادي المعمور في تنمية المناطق
المقترحة بالمخطط االستراتيجي لمحافظة قنا
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المخطط االستراتيجي لمحافظة قنا 2017 -
 األنشطة والوظائف الرئيسية لمركز قوص( :زراعي  -صناعي)
القطاع

المشروع

الزراعة

مشروع استصالح  3.7ألف فدان بمنطقة حجازة
مشروع اإلستزراع السمكي بقوص
مشروع التربية الداجنة بقوص
االجمالي

القطاع

المشروع

السياحة

مشروع إنشاء نزل ضيافة بالمزارات المسيحية بقوص
اإلجمالي

المساحة (فدان)
3700
600
50
4350
المساحة (فدان)
2
2

االستثمارات (مليون)
185
140
60
385
االستثمارات (مليون)
67.5
67.5

القطاع

المشروع

المساحة (فدان)

االستثمارات (مليون)

فرص العمل

الصناعة

مجمع للصناعات الحرفية بقرية العقب (قرى ظهير صحراوي)
مجمع الصناعات الغذائية القائمة على االستزراع السمكي
مجمع صناعات الزيوت والصابون
االجمالي

10
25
25
60

20
100
300
420

200
1000
1200
2400

فرص العمل
940
500
500
1940
فرص العمل
300
300
مصادر التمويل
القطاع الخاص
-

 يأخذ مركز قوص في إطار المخطط االستراتيجي دور تنموي زراعي صناعي يعتمد على التكامل التنموي في
إطار دعم التنمية على محور قفط /القصير في إطار تنمية القطاع الجنوبي للمحافظة والذي تخدمه مدينة قفط
الجديدة شامالً مراكز (قفط ،قوص ،نقادة)
مما يحقق االتزان العمراني والتنموي المكاني والجغرافي بي أجزاء ومراكز المحافظة المختلفة ويرفع العبء ع مديناة
قنا ويقلل م الضغوط العمرانية المتزايدة على شبكات المرافق والبنية األساسية وشبكات النقل بها
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المدخل اإلقليمي لمركز التنمية اإلقليمية بمركز قوص محافظة قنا
 الهدف
 تيد د الدوت التنمل العمىاني واالقتحاد الا مكن أن لعبه التجم العمىاني الجد د في إاات تؤ ة تنمية ميافظة قنا .لضمان التكام
وعدم التعاتض بين المشىوعات المىتى ة بالتجم العمىاني الجد د بعضها البعض وبين المستل ات المختلفة للمنظلمة التنمل ة.

 العالقات التبادلية ونطاقات التأثير للتجمع العمراني الجديد:
 الوزن النسبي لمركز قوص بالنسبة لمحافظة قنا:


المساحة المأهولة :ى في المىتبة الىابعة على مستل مىاكز الميافظة بمسا ة مأ للة  191.6ك  ،2بما مث  %14.01من إجمالي المسا ة المأ للة
للميافظة



عدد السكان :يت المىتبة الثالثة على مستل مىاكز الميافظة بعدد سكان ح إلى لالي  464288نسمة عام  ،2017و مث سكانه نيل %14.67
من إجمالي سكان ميافظة قنا عام 2017



الكثافة السكانية على المساحة المأهولة :ى في المىتبة الىابعة على مستل مىاكز الميافظة بكثافة تح إلى  2423نسمة/ك  2عام .2017



المساحة المنزرعة :يت المىتبة الخامسة على مستل مىاكز الميافظة بما مث نيل  %13.61من مسا ة اوتاضي المنزتعة بالميافظة.

التوزيع النسبي لعدد سكان ومساحة مركز قوص من محافظة قنا
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المدخل اإلقليمي لمركز التنمية اإلقليمية بمركز قوص محافظة قنا
 المالمح األساسية لمركز قوص:
المالمح السكانية

المالمح اإلدارية
 oتكلن الهيك اإلدات
لمىكز قلص من مد نة
قلص وعدد ()5
و دات ميلية قىو ة
تشتم على امس
قى أم و  19قى ة
تابعة بإجمالي ()24
قى ة تبعها نيل 219
o
كفى ونجعا ً وعزبة
o

o

المالمح االقتصادية

عتبى مىكز قلص مىكز  oشتهى مىكز قلص
بزتاعة قحل السكى
ت في يث مث ج سكان
وانتاج السكى وتعتبى
التجمعات اليضى ة نيل
مد نة قلص مد نة
 %16.94بينما مث سكان
اتاعية ناعية
التجمعات الى فية نيل
تجات ة وأ
 %83.06من إجمالي
الحناعات بها السكى
سكانه عام .2017
 لل اللتق – مجمأتي مىكز قلص في فئة
الم ا ن – ناعة
مث
يث
متلس ة
الز لت  -النجاتة
 %13.23من سكان ضى
واليدادة  -اليلل ات
الميافظة عام .2017
 الخزف  -البىام -عس الني -
نخفض دلي التنمية البشى ة
السجاد والكلي .
لنيل ()0.637
ليح
بمىكز قلص.

مالمح العمران والبنية األساسية
 oيح مىكز قلص على نيل
 %13.33من عدد سكان ضى
الميافظة
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ركائز تحديد القاعدة االقتصادية للتجمع العمراني المقترح
 الموارد البشرية والنمو السكاني:
عدد سكان

عام2017

•

 457ألف نسمة

عام2050

•

سوف يصل الى أكثر م  922ألف نسمة



 %10.9على مستوى محافظة قنا مقارنة بنحو  %10.2في مركز قوص.



فى مركز قوص الذكور يصل الى %10.1مقارنة باالناث يصل الى %30.7

معدل اإلعالة



على مستوى مركز قوص يبلغ حوالى  4.7نسمة/مشتغل؛ ويعتبر هذا المعدل أقل
م المعدل المناظر على مستوى محافظة قنا ( 4.8نسمة/مشتغل).

النشاط االقتصادي

•

معدل البطالة

يساهم المركز بمعدل %24.5

 الموارد األرضية والتعدينية والسياحية


مىىا للعبادة في عحى اوسىات لت -وت " لتس العجلا"؛ ومعبمد
كثيىا من المعابد ونها كانت ً
تيل مد نة قلص ً
ب لمى أقي على أاوط معبد محى قد

 األنشطة االقتصادية والخدمية
 األنشطة الزراعية:
 oتبلغ مسا ة اوتاضي الزتاعية نيل  34.5ألف فدان؛ بنسبة  %13.8من إجمالي المسا ة المنزتعة بالميافظة.

o


لجد في مىكز قلص  12منشأة اتاعية تىدت تكاليفها االستثمات ة بأكثى من  2.1مليات جنيه عم بها لالى  3.4ألف عام
األنشطة السياحية:
 oتعتبر الطاقة اإليوائية السياحية بمحافظة قنا محدود للغاية؛ حيث ال يوجد بالمحافظة سوى  9فنادق ،وهي ذات مستوى
شعبي وتبلغ طاقتها  228غرفة ،وتتركز جميعها فى مدينة قنا.
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تحليل األنشطة االقتصادية والخدمية
النشاط الزراعى

تبلغ المساحة المنزرعة  34.5ألف فدان بمركز قوص؛ توفر مساحات كبيرة قابلة لالستصالح؛
كما توجد مساحات قابلة لالستصالح فى النطاق الصحراوى لمركز قوص

النشاط الصناعي

 عديد م الصناعات ذات الحجم الكبير؛ ولكنها تحتاج إلى تنمية وتطوير؛ واستغالل المقومات
التعدينية والزراعية وتعزيز الصناعات الصغيرة

النشاط السياحى

 موارد سياحية كبيرة؛ يقابلها حركة سياحية محدودة؛ وخدمات سياحية وفندقية ضعيفة للغاية

النشاط التجاري والمالي

 منشآت تجارية ذات حجم صغير ومتوسط ،وفروع صغيرة للبنوك والشركات؛ وتوجد حاجة
لتجمعات خدمات األعمال والتجارة وخدمات إقليمية

خدمات اإلسكان

 نمو سكانى كبير السيما فى مركز قوص؛ إذا لم يقابله نمو فى األراضى المخططة للتوسع
العمرانى؛ فإنه سوف يمتد عشوائيا ً على حساب الرقعة الزراعية

الخدمات التعليمية

 الكثافات فى فصول التعليم قبل الجامعى تعتبر مرتفعة والمدراس الخاصة محدودة؛ والتعليم
الجامعى فى مدينة قنا فقط؛ وال توجد جامعات خاصة

الخدمات الصحية

 طلب كبير على الخدمات الصحية؛ وارتفاع كثافة الخدمة وعدم وجود مراكز طبية متخصصة؛
 ضرورة تدعيم مستشفيات (أمراض النسا والوالدة؛ جراحات اليوم والواحد/أورام/كلى/كبد).../

الخدمات الترفيهية

 ال توجد مدن ترفيهية؛ أو رياضية؛ أو خدمات ترفيهية متنوعة؛...
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الفرص التنموية في إطار المخطط االستراتيجي لتنمية مدينة قوص
 مشروعات المأوى والعشوائيات:



دتاسة ملضلع تعلية المباني كي للمشكلة السكانية.
مشممىوع إنشمماء  500و ممدة سممكنية ضمممن البىنممام
الىلمي لإلسكان في الظهيى الحيىاو بالعليىات.

 مشروعات خدمية لسد االحتياج
المستقبلي:

 مشروعات الخدمات االجتماعية:





ت ل ى المستشفى المىكز .
إنشاء مداتس إعداد وثانل لاو اال تياجات الخا ة.
إنشاء مدتسة ثانل ة اتاعية.
تيسمممميى حمممملط الشممممباب علممممى الىممممىوض والتممممدت ل مممممن
الحندوق االجتماعي.

 مشروعات المرافق:


مد ادمة الحىف الحيي للمنااق غيى المخدومة.

 مشروعات الطرق والمرور:












إنشاء  3دوت ضانة.
عدد  3و دات اجتماعية.
إنشاء عدد  3مدتسة ابتدامي.
إنشاء عدد  2مدتسة إعداد .
إنشاء عدد  1مدتسة ثانل .
 1مدتسة ثانل اتاعي.
مدتسمممة إعمممداد ومدتسمممة ثمممانل
لاو اال تياجات الخا ة.
مستشفى عام.
مىكمممز شمممباب وموعمممل – مىكمممز
ثىافي.

ا ادة كفاءة ال ىق داا مد نة قلص

 مشروعات االقتصاد المحلي




إقامة مد نة ناعية متكاملة في الظهيى الحيىاو للمىكز في العليىات.
االستثمات في مجاالت اليىف التىليد ة التي تشتهى بها المد نة.
تسهي إجىاءات المشىوعات الحغيىة.
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الفرص التنموية في إطار المخطط االستراتيجي لتنمية مدينة قوص
نقاط القوة

نقاط الضعف

 شبكات المياه تغطي تقريبا ً غالبية مناطق العمران.
 المناطق الحضارية مخدومة أو جاري خدمتها
بمشروعات الصرف الصحي.
 وجود ظهير صحراوي يساهم في تقليل نفقات
مشروعات الصرف الصحي والتخلص م المخلفات
الصلبة

الفرص










SWOT
Analysis

وجود كيان مؤسسي إلدارة المرافق على مستوي
المحافظة.
وجود ظهير صحراوي صالح بيئيا ً إلقامة مشروعات
االستفادة م مياه الصرف المعالج ببعض المحطات في
استزراع غابات شجرية.
االهتمام القومي بقضايا التخلص م المخلفات الصلبة.
االهتمام القومي بزيادة نسبة المناطق المخدومة
بمشروعات الصرف الصحي

تدني حالة شبكات المياه ببعض المناطق.
انخفاض نسبة التغطية بمشروعات الصرف
الصحي بالمركز وباألخص المناطق الريفية.
التخلص العشوائي م القمامة بالعديد م
المناطق.

المخاطر





ضعف التوعية المجتمعية بقضايا المياه وقضايا
التخلص م الصرف الصحي والمخلفات الصلبة.
االستثمارات العالية التي تحتاجها قطاعات البنية
التحتية مع محدودية الموارد المالية.
ضعف التمويل يهدد بتدني مستوي خدمة البنية
التحتية.
التوسع العمرانية العشوائي.
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تنمية التجمع العمراني تجمع متوازن بيئيا ً مستدام

سا
خام ً

أهداف وسياسات تنمية التجمع العمراني المستدام
استراتيجيات تنمية التجمع العمراني المستدام
معايير التجمع العمراني المستدام

آليات تنمية التجمع العمراني المستدام
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أهداف وسياسات تنمية التجمع العمرانى المستدام
 اهداف تنمية التجمع العمراني المستدام


تلفيى مت لبات مد نة ومىكز قلص من اتاضي االسكان والخدمات واالنش ة االقتحاد ة.



استيعاب الز ادة السكانية لمىكز ومد نة قلص وتلفيى فىص عم لتىلي نسل الب الة في مىكز ومد نة قلص

 سياسات تنمية التجمع العمراني المستدام:
سياسات بيئية

-

وقاية البيئة م التلوث

سياسات عمرانية

-

تحسي نوعية الحياه
توفير السك والخدمات واالنشطة المناسبة

سياسات اجتماعية

-

ايجاد فرص عمل جديدة لتقليل نسب البطالة
توسيع قاعدة الملكية الخاصة في االنشطة والخدمات
رفع مستوى الخدمات وخاصة التعليم والصحة

سياسات ثقافية

-

تنمية المهارات الحرفية
تحقيق النقلة الحضارية للسكان

سياسات اقتصادية

-

قيام انشطة حرفية وصناعية حديثة
قيام انشطة اقتصادية جديدة ومتنوعة

سساسات مالية

-

توظيف االستثمارات التي ضخت في قرية الظهير الصحراوي
توفير مصادر متنوعة م التمويل
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استراتيجيات تنمية التجمع العمرانى المستدام
 استراتيجيات تنمية التجمع العمراني المستدام:
-

استخدام مصادر متنوعة م المياه ( مياه سطحية  /جوفية )... /
اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي بحيث ال تضر
بالصحة العامة

-

اقامة صناعات غير ملوثة للبيئة وقليلة االستهالك للمياه وذات
تكنولوجيا مناسبة
اقامة الصناعات ذات الميزة التنافسية بالسوق المحلية

استراتيجية التنمية
السياحية

-

توفير اماك اقامة للتمتع بالمزارات السياحية المختلفة

استراتيجية التنمية
العمرانية

-

تقوية العالقات االجتماعية لسكان التجمع
تهيئة التجمع الستقرار السكان

استراتيجية الجذب
السكاني

-

توفير فرص العمل والخدمات واالسكان الستقرار السكان

استراتيجية المياه

استراتيجية التنمية
الصناعية

-
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معاييرالتجمع العمرانى المستدام
 معايير التجمع العمراني المستدام:
في المجال العمراني
في المجال االقتصادي

في المجال االجتماعي

•

تااوفير البيئااة العمرانيااة الجياادة وايجاااد طااابع عمرانااي محلااي مميااز للتجمااع م ا خااالل
التصميم العمراني البيئي للتجمع.
تااوفير المناااطق المفتوحااة لسااكان التجمااع ،وتحديااد الكثافااة البنائيااة بمعاادالت مناساابة،
وتنويع استعماالت االراضي وتوفير وسائل المواصالت الجيدة.
اعتماد التجمع على قاعدة اقتصادية ذاتية ،وتوفير فرص عمل لساكنيها بأجور مناسابة
وجذب رؤوس االموال واالستثمارات.

•

تحقيااق الكثافااة السااكانية بمعاادالت مناساابة ،وتااوفير خاادمات تعليميااة متنوعااة ومناساابة
لجميع الفئات العمرية.
تحقيق العدالة االجتماعية لمواطني التجمع ،م خالل عدالاة توزياع الماوارد والخادمات
وفرص العمل.
دعاام روح االنتماااء للتجمااع ،مااع الحفاااظ علااى الخصااائص االجتماعيااة والثقافيااة لساكان
التجمع بما يحقق تمكي المرأة وانخفاض معدالت الجريمة واالمية.
الحفاظ علاى الماوارد الطبيعياة المحلياة ،باساتخدام هاذه الماوارد بأسالوب رشايد ،ورفاع
كفاءة اساتخدامها ،ومراعااة الطاقاة االساتيعابية لهاا وعادم اساتنزافها ما اجال االجياال
القادمة.
مراعاااة الاانظم البيئيااة المحليااة والتوافااق معهااا ،وتحقيااق الحااد االدنااى م ا المخرجااات
الملوثة واعادة تدوير المخلفات ،واستخدام الطاقة المتجددة في المباني والخدمات.
توفير االستقاللية واسس الحكم الرشيد للتجمع ،بما يحقق معايير الشفافية والمساءلة
والعدالة االجتماعية والمشاركة الشعبية ومكافحة الفساد.

•

•

•

•
•

في المجال البيئي
•

في المجال اإلداري

•
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آليات تنمية التجمع العمرانى المستدام
 آليات تنمية التجمع العمراني المستدام:
التنمية باستغالل الموقع •
التنمية توظيف الموارد •
•
•
التنمية بالتنوع
•
•

التنمية بالتقارب

•

التنمية باالنتماء
التنمية باالستدامة
التنمية بالمشاركة
التنمية بتنشيط الحراك
السكاني
التنمية بالالمركزية
التنمية بتعظيم انساق
التفاعل

•
•
•
•
•
•
•
•
•

استغالل الموقع بتعظيم االستفادة منه كمورد لتنمية المجتمع العمراني
بقياس جميع المدخالت والمخرجات العطاء حد اعلى م المكاسب
التنوع في مجاالت االنشطة وتنوع القاعدة االقتصادية
تنوع مصادر التغذية بالمياه
تنوع مصادر التغذية بالطاقة
قرب موقع التجمع العمراني م مصادر السكان واالنشطة ومحاور الحركة ومصادر
التغذية بعناصر البنية االساسية
اختيار العناصر البشرية الراغبة والقادرة على تنمية المجتمع واالستقرار فيه
والمشاركة في عمليات االدارة والبناء وذات مهارات متنوعة لمزاولة اعمالها م خالل
انتماء حقيق للمكان
التواؤم مع البيئة بتوظيف المقومات البيئة في عملية التنمية
اشراك القطاع الخاص واالفراد في عملية التنمية
تحقيق المشاركة م خالل شقي (:مادى-معنوى)
المشاركة لتحقيق االنخراط الطوعي ألفراد في احداث التغيير الذي يحددونه بأنفسهم
توفير عناصر جذب السكان م االنشطة والخدمات واالسكان
توفير التفرد الوظيفي وحس االداء وكفاءة العائد ووفرته بتوفير فرص عمل بأجور
مناسبة  /لتنشيط جذب السكان
التخاذ القرار السريعة لواجهة مشاكل تنمية التجمع العمراني
توفير كوادر ادارية قادرة على تحمل المسئولية
االستفادة باألفكار الحديثة والمتطورة في مجال التكنولوجيا واالدارة والتنظيم  ،بإدخال
النظم المتطورة إلمداد المنطقة الصناعية والحرفية بطاقة نظيفة ال يترتب عليها اي
تلوث بيئي
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تخطيط التجمع العمراني تجمع متوازن بيئيا ً مستدام

سا
ساد ً

نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني
األسس التخطيطية للتجمع العمراني
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نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني
 الهدف
 اقامة مجتم عمىانى متلاان بيئيا

 نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني (سكني  /خدمي  /صناعي وحرفي):
 موم للت بيىات التكنلللجية عن اى ق-:


اتساء مىلمات الىاعدة االقتحاد ة السليمة في المىكز التنمل  ،تعتممد علمى نظم تكنلللجيمة بسمي ة ومتا مة
سه التعام معها ميليا ً



تلفيى تسمهيوت المعيشمة فمي المىكمز التنممل لجماب السمكان واو مد العاملمة المعيشمة فمي المىكمز التنممل

لجاب السكان واو د العاملة بييث تميز التجم ب اب بيئي وتخ ي ي ونشاا ىفي وأنمماا يماه متميمزة
تجمعها بؤتة جاب لسكان المىكز.


تىكيممز اسمماليل التنميممة علممى مجمماط الحممناعات الحممغيىة واليىفيممة ودع م اسممتمىات تها بييممث تش مم انش م ة
انتاجيمة فمي مجماط الحمناعة التيل ليمة للمملاتد الزتاعيمة والتعد نيمة المتا مة بييمث تفمتح مجماال متسمعا ً لتممدفق
الحناعات النظيفة



تجم م تنمممل منممت مكتفممي ذاتيًمما ممؤد الممى أنش م ة متعممددة تتكام م م م بعضممها لتيىيممق االكتف ماء الممااتي فممي
اال تياجات االساسية ( ااقة  /منتجات

ناعية ىفية  /ادمات اقليمية وميلية ).../
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نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني
مؤشرات تحقيق تجمع عمراني مستدام صديق للبيئة
المؤشر

أبعاد االستدامة

 استخدامات االراضي

 النقل والمواصالت

االبعاد البيئية







•
•
•
•
•
•

توفر المياه  /نوعيه المياه • /
•
كفاءة االستهالك
•
جودة الهواء
•
حفض انبعاثات الغازات
•
المسببة لالحتباس الحراري
•
 /كفاءة الطاقة
•
ادارة المخلفات الخطرة
•
وغير الخطرة
•

التجمع العمراني تنمي منطقة صحراوية
جهود التجمع العمراني للحد م االثار البيئية االيكولوجية للتنمية
الحضرية
توفر مسارات ركوب الدراجات
توفر مواقف انتظار السيارات
مدى جودة شبكة المواصالت
جهود التجمع العمراني إلنشاء نظام نقل جماعي نظيف كبديل للمركبات
الخاصة
معدل استهالك المياه في القطاعات المختلفة
معدل استهالك المياه لكل فرد
جهود التجمع العمراني لتحسي كفاءة استخدام المياه
جهود التجمع العمراني للحد م تلوث الهواء والضوضاء
جهود التجمع العمراني للحد م انبعاثات الغازات الدفيئة ( انتاج طاقة
نظيفه )
تطبيق سياسات ترشيد الطاقة الكهربية للمدينة
كمية المخلفات المتولدة ع سكان المدينة لكل فرد (غير خطرة –
خطر)
توافر مرافق اعادة التدوير داخل المدينة
جهود المدينة لتقليل واعادة استخدام واعادة تدوير المخلفات
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نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني

أبعاد االستدامة

مؤشرات تحقيق تجمع عمراني مستدام صديق للبيئة
المؤشر
 المسطحات الخضراء

األبعاد
االجتماعية

 االسكان والوصول الى
الخدمات
 التعليم والصحة

 معدالت البطالة  /الوظائف

األبعاد
االقتصادية

النمو االقتصادي

•
•
•

نسبة المسطحات الخضراء للمساحة الكلية
نصيب الفرد م المسطحات الخضراء
توزيع المساحات الخضراء

•
•

قطاعات االسكان حسب نوع الملكية
خدمات على مسافة قصيرة م االقامة

•
•

عدد المدارس لديها برامج التعليم البيئي
نسبة السكان الذي يحصلون على خدمات الرعاية الصحية

•

معدالت التوظيف – معدالت البطالة

•

معدل النمو السنوي إلجمالي الناتج المحلى GDP
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نموذج تنموي متكامل للتجمع العمراني
مبادئ تخطيط التجمع العمرانى
تجمع يدعم م التنمية االقليمية المترابطة
تجمع يكون متجدد وقادر على االستدامة

تجمع يتمتع بهويات مشتركة واالحساس بالمكان
تجمع جيد التخطيط وم الممك السير فيه ومراعي لوسائل
تجمع يتصف باالندماج االجتماعي والمشاركة
تجمع يتسم باألمان والصحة ويعزز الرفاه االجتماعي

تجمع يحتض التعلم واالبتكار
تجمع يتسم بالتكلفة الميسورة وسهولة الوصول إليه
مدينة تتصف بالفاعلية االقتصادية والشمولية
مدينة تتميز باإلرادة الجماعية
ان حياه السكان في المجتمع العمراني مرتبط بالتوازنات في المنظومات الثالثة اآلتية
التوازن البيولوجى

م خالل تنظيم البيئة الطبيعية (موارد االرض الطبيعية المتجددة وغير المتجددة وموارد الماء  /الهواء  /المياه).

التوازن االجتماعية

م خالل تنظيم المنظومة االجتماعية (السكان واحتياجاتهم) م التعليم والصحة والترفيه والخدمات الدينية.

التوازن االقتصادى

م خالل توازن منظومة االنشطة االقتصادية لتحقيق االستقرار في العمل.
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األسس التخطيطية للتجمع العمراني
جوانب التنمية العمرانية للتجمع العمراني الجديد

 االسس التخطيطية للتجمع العمراني
الجديد








حجم التجمع العمراني :بناء على
امكانيات الملق ووظيفته.
اقتصاديات الموارد المائية:
باستنباا انماا اقتحاد ة جد دة في
التعام م المياه.
االكتفاء الذاتي :في االنش ة
واللظامف والخدمات.
النظام االداري المالئم :الا كف
اقامة بيئة عمىانية ذات احامص
اجتماعية وثىافية متميزة.
توفير آليات تلقائية للتنمية :بتيد د
مفا ي جد دة لدوت الدولة والى اع
الخاص والتنمية بالمشاتكة لتلفيى
المىافق وفىص العم وجاب
السكان واونش ة.

بيئية وعمرانية
•
•

•

ملق التجم
العمىاني.
تكلفة
عنا ى
ومكلنات
البنية
اوساسية.
المعالجات
التخ ي ية
لألنش ة
التنمل ة

اجتماعية وسكانية وادرية
•

•

•

اقتصادية وتمويلية
•

تلفيى عنا ى وآليات
جد دة لألنش ة والسكان
من اوط تيسين
الخدمات والبنية
اوساسية.
وض نظام اداتة جد د
•
مناسل لتهيئة مجاط
االستثمات داا التجم
من اوط الىلانين
•
والتشى عات.
بعد التجم العمىاني عن
العمىان الىام وتىل ة
الىبط بينه بلسام
الملا وت المناسبة.

تلفيى االستثماتات
الوامة
لمشىوعات التنمية
من اوط الى اع
الخاص واالقتحاد
التشاتكي.
تىلي تكاليف انشاء
شبكات البنية
اوساسية.
تلفيى اليلافز
والميزات
االقتحاد ة التي
تعم على جاب
السكان واالنش ة
للتجم العمىاني.
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عناصر ومكونات التجمع العمراني

سابعًا

احتياجات مركز قوص من المخططات اإلقليمية والمحلية
القاعدة االقتصادية المقترحة للتجمع العمراني
التنمية الصناعية المقترحة للتجمع العمراني
األنشطة المقترحة داخل التجمع العمراني
البدائل التخطيطية المقترحة للتجمع العمراني المستدام
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احتياجات مركز قوص من المخططات اإلقليمية والمحلية
 ثانيًا مشروعات التنمية االقتصادية:
•
مدينة
•
قوص
•
جراجوس •
•
•
الكاللة
•
•
•
مركز
قوص
•
•

اقامة منطقة صناعية متكاملة
انشاء تجمع حرفي إلحياء الحرف التقليدية
سوق
مخابز – جمعيات استهالكية
مصنع لتدوير القمامة
سوق
مخابز – جمعيات استهالكية
مجمع للصناعات الحرفية بقرية العقبة
مجمع الصناعات الغذائية القائم على االستزراع
السمكي
مجمع صناعات الزيوت والصابون
نزل ضيافة خاص بالمزارات المسحية

ً 
أوال مشروعات اإلسكان:
مدينة قوص
إجمالى المركز

 ثالثًا مشروعات الخدمات االجتماعية:
•

مدرسة ثانوي لذوي
االحتياجات الخاصة
مدرسة ثانوي زراعي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 4مدارس ثانوى عام
مدرسة ثانوى فنى
2مركز شباب
مالعب
مركز ثقافي
6بيوت ثقافة
مستشفى عام
4وحدات اسعاف
مستشفى عام
مراكز امراض
مستوطنة
 4وحدات إطفاء

مدينة قوص
•

إجمالى المركز

•

 500وحدة سكنية
 16543وحدة سكنية
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القاعدة االقتصادية المقترحة للتجمع العمراني
 المتطبات األساسية لتكوي قاعدة اقتصادية:
 تميز الملق وتىل ة االتحاط بمد نة قلص بشبكات اىق قل ة .
 تلفيى الملاد االولية التي مكن تحنيعها داا المجتم .

 تلفيى محادت ال اقة المتعددة لدع االنش ة االنتاجية والخدمية السكنية الم للبة داا التجم .
 تلفيى تأس الماط الكافي لدع ا ة تنمية التجم ودع جمي االنش ة االنتاجية مث :


التموياال الااذاتي  :باالعتممماد علممى االمكانيممات الميليممة المتا ممة ،مممن امموط تكممل ن جمعيممة تعاونيممة
(ك ى ىة منظمة )




التمويل الحكومي  :بدع كافة ا لات تنمية التجم وجاب السكان وتلاينه
الدعم الخارجي  :باستخدام مز
تلفيى التمل

دقيق بين شمىكات اسمتثمات  /بنمل ميليمة  /يئمات دوليمة لتضممن

الكافي

 تلفيى اال تياجات االساسية من المياه لدع االنش ة الحناعية واليىفية والخدمية والسكنية التي شملها التجم
 توفير الكوادر الفينة واالدارية والسكان  :القادرة على دعم وادارة ادوات االنتاج وانشطة الخدمات المختلفة بطريقة منظمة.


االقناع باالستثمار وتعبئة الشباب لتوليد رغبة ذاتيه لديهم.

 تكنولوجيا التنمية المناسبة  :باستخدام نظم تكنولوجية متاحة محليا في جميع المجاالت واالنشطة.
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القاعدة االقتصادية المقترحة للتجمع العمراني
 القاعدة االقتصادية للتجمع العمرانى المقترح
 التوجه االقتصادي للتجمع:
تجمع عمراني جديد يستند إلى قاعدة اقتصادية تقودها األنشطة الزراعية المتخصصة والتصنيع
الزراعي والخدمات االقتصادية المتخصصة

 األنشطة االقتصادية المقترحة:
التجمع المقترح في العقب بمدينة قوص محافظة قنا

النشاط
•

منطقة زراعات متخصصة على مساحة  200فدان؛ لزراعات :النباتات الطبية
والعطرية وصوب الخضروات

الصناعة

•

منطقة محدودة للصناعات الغذائية واألشغال اليدوية والحرفية

السياحة والترفيه

•

نزل بيئية وريفية وخدمات ترفيهية

التجارة والمال

•

منطقة للخدمات التجارية اإلقليمية؛ ومناطق للخدمات فى للتجمع العمرانى

•

مشروعات اإلسكان والوحدات السكني للتجمع العمرانى؛ وتوفير خدمات البنية
األساسية (الطرق؛ الكهرباء والطاقة؛ المياه والصرف؛ االتصاالت؛.)..

التعليم

•

منطقة للخدمات التعليمية تضم مدارس خاصة حديثة؛ بجانب التعليم الحكومى

الصحة

•

منطقة للخدمات الطبية المتخصصة تجمع بي مؤسسات القطاعي العام والخاص

الزراعة

اإلسكان
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التنمية الصناعية المقترحة للتجمع العمراني
 التنمية الصناعية للتجمع العمرانى:
 تخ يط وتنفيما بىنمام

مناعي عتممد علمى نشىالحمناعات الحمغيىة والحمناعات البيئيمة واليىفيمة ،يمث تملافى

المادة الخام لتلفيى فىص العم الحناعي المجز في التجم .

 الملاتد التعد نية والزتاعية من ا
اولية تؤثى في انش ة

محادت االممداد الحمناعات بمالتجم

ناعية تميسية نت عنها انش ة

يمث تعتبمى المنتجمات الزتاعيمة ااممات

ناعية مكملة،

 الصناعات المناسبة للتوطي داخل التجمع:
 صناعات غذائية :فظ فلاكه واضىاوات  /منتجات البان  /عحى الز لت النباتية  /اين الغوط .../
 صناعات غزل ونسيج:

ناعة تى كل  /سجاد وكلي  /موبس .../

 صناعات جلدية :منتجات جلد ة
 صناعات خشبية :اعماط نجاتة ونشى االاشاب
 صناعات معدنية بسيطة :استغوط المعادن البسي ة غيى المعىدة
 صناعات كيماوية بسيطة :الحابلن ومستيضىات التنظيف  /علف الييلان ..../
 صناعة مواد بناء :الب افلي او تملي .../
 بييث تكلن الحناعات متكاملة ومتىاب ة
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األنشطة المقترحة داخل التجمع العمراني
 األنشطة المقترحة داخل التجمع العمراني:
الخدمات
االسكان

االنشطة المقترحة
 8500وحدة سكنية  40 /الف نسمة

الخدمات المجتمعية
الخدمات الصحية

• مستشفى عام  -مركز امراض مستوطنة -وحدة اسعاف

الخدمات التعليمية

•
•
•
•

الخدمات الشبابية والثقافية

•

مركز ثقافي -مركز شباب ومالعب

الخدمات االمنية

•

مركز شرطة  -وحدة اطفاء

مدرسة ثانوي عام
مدرسة ثانوي فني ( صناعي )
مدرسة ثانوي زراعي
مدرسة ثانوي لذوي االحتياجات الخاصة

االنشطة االقتصادية
أنشطة صناعية

انشطة سياحية
انشطة تجارية

•
•
•
•

مجمع صناعات حرفية ( منطقة حرفية )
منطقة صناعية  :مجمع صناعات غذائية
مجمع صناعات زيوت
نزل ضيافة خاص بالمزارات السياحية

•

سوق  -جمعيات استهالكية  -مخابز
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البدائل التخطيطية المقترحة للتجمع العمراني المستدام
 البديل األول:

 البديل الثانى:
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البدائل التخطيطية المقترحة للتجمع العمراني المستدام
 البديل الثالث:

 ميزانية استعماالت األراضي المقترحة
رقم قطعة
األرض
1
2
3
4
5
6
7
8

االستعمال

مناطق سكنية
مناطق سكنية
مناطق سكنية
مناطق سكنية
مناطق سكنية
مناطق سكنية
محور خدمات
محور خدمات
مركز خدمات
9
إقليمية
خدمات مرفقية
10
منطقة حرفية
11
منطقة صناعية
12
خدمات صناعية
13
مناطق خضراء
شبكة الطرق الرئيسية
إجمالي التجمع العمراني

المسطح
فدان

النسبة

19.21
29.17
33.22
28.05
28.63
23.25
9.96
3.68

%5.87
%8.91
%10.15
%8.57
%8.75
%7.11
%3.04
%1.12

46.71

%14.28

11.12
16.01
23.82
3.49
47.73
3.15
327.20

%3.40
%4.89
%7.28
%1.07
%14.59
%0.96
%100
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البدائل التخطيطية المقترحة للتجمع العمراني المستدام
 المخطط التنموى المقترح للتجمع العمرانى الجديد:
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أعمال البنية األساسية

ثامنا ً

أعمال شبكة الطرق للتجمع العمرانى الجديد

أعمال التغذية بمياه الشرب
أعمال التغذية بالصرف الصحى
أعمال جمع والتخلص من المخلفات الصلبة
أعمال الكهرباء والطاقة
أعمال الطاقة الجديدة والمتجددة
أعمال اإلتصاالت
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أعمال شبكة الطرق للتجمع العمرانى الجديد
 الوضع الراه :
 ىتبط التجم ب ى ق اقليمي تميسي ل اى ق الىا ىة – اسلان الا

مث اليد الغىبي والشمالي الغىبي

للىى ة بعىض 10م و ل اى ق مى لف بيالة جيدة.
 ىتبط بالتجمعات العمىانية الميي ة من اوط اىق اقليمية ثانل ة ي اى ق ازام –العىل ،واى ق ازام
–العيا شا باالضافة الى و لة ثانل ة تى ط ال ى ق االقليمي الىميسي بالتجم و ل شاتع االا ى غىب

التجم .
 مى بالتجم اط سكة د د الىا ىة – اسلان و لجد مي ة للسكة اليد د ببعض الىى داا التجم .

 اإلحتياجات المستقبلية:
 ت ف ال ىق االقليمية الثانل ة والىميسية بالىى ة ،م عم الحيانة الوامة للكبات وتيسين مداا الىى .

 التكاليف التقديرية لألعمال:
 اعمال التطوير بالكيلو متر (تكلفة الفحص والتجارب واعداد التقارير)

30ألف جنية/كم طولى

 أعمال اإلنشاء الجديد بالكيلو متر الطولى(تكلفة اعمال الطرق م أتربة
وطبقات لصق وتسريب وأسفلت)

10مليون جنية/كم طولى
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أعمال التغذية بمياه الشرب
 الوضع الراه لمنظومة مياه الشرب على مستوي التجمع العمراني:
 خدم التجم العمىانى من اوط مي ة نىالي ب اقة تحميمية تح إلى  1800م /3لم

 اإلحتياجات المستقبلية م مياه الشرب على مستوي التجمع العمراني:
السنة

سنة الهدف

تعداد السكان (ألف نسمة)*
متوسط اإلحتياجات المائية (ألف
3
اإلحتياج م الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب (سكني)(ألف م /يوم)
اإلحتياج م الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب (صناعي)(ألف م/3يوم)
كمية مياه الشرب المنتجة م المحطة النقالي (مرشح الظهير الصحراوي)(ألف م/3يوم)
قيمة العجز( )-أو الفائض(( )+ألف م/3يوم) :عجز
حجم التخزي العالي المطلوب ( م)3
حجم التخزي العالي المتاح ( م)3
قيمة العجز( )-أو الفائض(( )+م :)3عجز

30
4.5
6.3
1
1.8
5.5534
0
534-

م/3يوم)

 المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني:
اإلستثمارات (مليون.ج)
المساحة (فدان)

المشروع
مشروع إنشاء محطة مرشحة جديدة بطاقة ( 5.5ألف
م/3يوم)
مشروع إنشاء عدد ( )1خزان عالي سعة ( 550م)3
مشروع إنشاء شبكات لمياه الشرب لخدمة االمتدادات
المستقبلية بأقطار تتراوح م ( 400 – 150مم)
بإجمالي أطوال ( )18كم
اإلجمالي

سنة دخول
المشروع
للخدمة

تكلفة اإلنشاء

التشغي والحيانة سنل ا ً

2
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1.5

سنة الهدف

1.5

2.2

0.15

سنة الهدف

-

72

2.2

118.2

3.85

سنة الهدف

مصادر التمويل
الى اع اليكلمي
(الشىكة الىابضة
لمياه الشىب
والحىف الحيي)
 +الهيئة الىلمية
لمياه الشىب
والحىف الحيي
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أعمال التغذية بالصرف الصحى
 الوضع الراه لمنظومة مياه الصرف الصحى على مستوي التجمع العمراني:

 ت تل ي ادمة الحىف الحيي لجمي المباني الىاممة بالىى ة ،ولكن ال لجد أ مي ات تف أو مي ات
معالجة لخدمة التجم العمىاني بأكمله.

 التصرفات المستقبلية م مياه الصرف الصحى على مستوي التجمع العمراني:
السنة

سنة الهدف

تعداد السكان (ألف نسمة)*
التصرف المتوسط (ألف م/3يوم)
الطاقة التصميمية المطلوبة للمناطق السكنية ( ألف م/3يوم)
الطاقة التصميمية المطلوبة للمناطق الصناعية ( ألف م/3يوم)
طاقة محطات معالجة الصرف الصحي المتاحة ( ألف م/3يوم)
قيمة العجز( )-أو الفائض(( )+ألف م/3يوم) :عجز
الطاقة التصميمية المطلوبة لمحطات الرفع (ألف م/3يوم)
طاقة محطات الرفع المتاحة (ألف م/3يوم)
قيمة العجز( )-أو الفائض(( )+ألف م/3يوم) :عجز

30
3.6
5.4
0.8
6.211.4
11.4

 المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني:

اإلستثمارات (مليون.ج)

المساحة (فدان)

المشروع
مشروع إستكمال شبكات الصرف الصحي للمناطق
العمرانية الجديدة بالقرية تقدر بحوالي ( 16كم)
مشروع إنشاء محطة رفع بطاقة ( 11.4ألف م/3يوم)
مشروع إنشاء محطة معالجة بطاقة
( 5.4ألف م/3يوم)
اإلجمالي

سنة دخول
المشروع
للخدمة

تكلفة اإلنشاء

التشغي والحيانة سنل ا ً

-

120

2.9

سنة الهدف

0.5

57

5.2

سنة الهدف

7

81

2.5

سنة الهدف

258

10.6

مصادر التمويل
الى اع اليكلمي
(الشىكة الىابضة
لمياه الشىب
والحىف الحيي
)  +الهيئة الىلمية
لمياه الشىب
والحىف الحيي
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أعمال جمع والتخلص من المخلفات الصلبة
 الوضع الراه لمنظومة المخلفات الصلبة على مستوي التجمع العمراني:
 ل ت إنشاء أ مدافن

يية إلستيعاب المخلفات الحلبة الناتجة من التجم العمىاني

 كميات المخلفات الصلبة المستقبلية على مستوي التجمع العمراني:
السنة

سنة الهدف

تعداد السكان (ألف نسمة)*
معدل تولد المخلفات جم/فرد/يوم
وزن المخلفات المتوسط ط /يوم
المخلفات الصلبة (الف ط )( /للمرحلة الزمنية) سنة
كثافة المخلفات بعد الدمك (ط /م)3
ارتفاع المدف الصحى المقترح (م)
المساحة المطلوبة للمدف الصحى (فدان)
سعة السيارات المطلوبة لجمع ونقل المخلفات (ط )
كثافة المخلفات بعد الدمك بالسيارة (ط /م)3
عدد الدورات اليومية للسيارة الواحدة
عدد السيارات المطلوبة

30
1000
30
11
0.8
5
0.7
6
0.25
2
10

 المشروعات المستقبلية المقترحة على مستوي التجمع العمراني:
اإلستثمارات (مليون.ج)

المساحة
(فدان)

تكلفة اإلنشاء

التشغي والحيانة سنل ا ً

إنشاء مدف صحي
إنشاء مدف صحي

0.9
0.9

0.45
0.45

-

إنشاء مدف صحي

0.9

0.45

-

8.5

0.5

المشروع

اإلجمالي

سنة دخول
المشروع
للخدمة
سنة الهدف
سنة الهدف
سنة الهدف

مصادر التمويل

وزارة البيئة والمجالس
المحلية بالمركز
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أعمال التغذية بالكهرباء
 اإلحتياجات المستقبلية لمكونات شبكة التغذية بالكهرباءعلى مستوي التجمع العمراني:
المكون الكهربي

الوضع الراه

سعة محطة المحوالت لخدمة مركز قوص
سعة لوحة التوزيع جهد  11ك.ف.
(م.ف.أ)

30

االحتياج المستقبلي سنة
الهدف
80
65

,90313

 التنمية المستقبلية المقترحة لشبكات التغذية بالكهرباءعلى مستوي التجمع العمراني:
المكون الكهربي
سعة محطة التحويل

الزيادة في
سعة
المكون
تغييى
المي ة

سعة
المكون
المقترح

عدد
الوحدات

تكلفة
الوحدة

التكلفة االجمالية
بالمليون جنية
مصري

80

2

29

40

3

10

40

سعة لوحة التوزيع جهد  11ك.ف.
(م  .ف  .أ )
االجمالي التكلفة بالمليون جنية مصري
جد دة

20

80
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أعمال الطاقة الجديد والمتجددة
 مكونات وحدات التوليد المنزلي للخاليا الفوتوفلتك وإجمالي القدرة المولدة
القرية
العقب الجديدة

عدد
المباني
1163

إجمالي
القدرة
5,12

إجمالي مساحة
الخاليا (4م)2
4652

عدد
البطاريات
2326

عدد
Inverter
1163

التكلفة مليون
جنية
51,17

 الوفر في الوقود االحفوري والوفر في ابعاث ومعالجة الغازات الدفينة للخاليا الشمسية المنزلية
القرية
العقب الجديدة

الوفر في الغازات الدفينة

ط /سنة
120663,58

الوفر في معالجة الغازات
الدفينة
مليون جنية
4,97

الوفر في الوقود
االحفوري
ط /سنة
1,84

 الكميات الغازية والطاقات المتوقع أنتاجها م الكهرباء والغاز الحيوي والوفر في الوقود م
المخلفات الصلبة
القرية
العقب الجديدة

البيانات المستقبلية ()2032
كمية
حجم
عدد
القمامة
المباني
م/3يوم
(ط /يوم)
20
5
1163

الكميات المنتجة م المخلفات
المحتوي الحراري
كمية الميثان
كمية الكربون
لغاز الميثان
المنتجة
المنتجة
(ط /جول )
(ط /يوم)
(ط /يوم)
42,77
0,84
52,92
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أعمال اإلتصاالت
 الوضع الراه لمنظومة اإلتصاالت على مستوي التجمع العمراني:
 السنتىاط من النلع  EWSDغيى متلافق م شبكات اال اف الضلمية بسعة  1700اط.
 الخ لا الخالية من السنتىاط ال تفي بالخ ط المستىبلية.
 شبكات التلا من النلع النياسي وتلجد ا ة لتيل لة إلى ألياف ضلمية.

 التنمية المستقبلية المقترحة لمنظومة االتصاالت على مستوي التجمع العمراني:






ت ل ى سنتىاط العىل وا ادة سعته إلى  20000اط بتكلفة اجمالية  40مليلن جنية محى .
ا ادة سعة الشبكة االتضية إلى  30000ألف جلا بمعام مىونة  %150قدت سعة السنتىاط.
ا ادة سعة شبكة الىبط إلى  200اط من االلياف الضلمية للىبط بسنتىاط قلص الىميسي.
تيتاج الىى ة إلى مكتل بى د نملذجي بتكلفة  3مليلن جنية محى لمسا ة مكتل التى عن  300متى مىب .
تيتاج الىى ة إلي ناد ذكي بتكلفة اجماليه  60000جنية محى .
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الدراسة االقتصادية للتجمع العمرانى

تاسعا ً

مصادر تمويل االستثمارات في مجاالت التخطيط العمراني والحركة والنقل

آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهدف
المشروعات االستثمارية والخدمية
التمويل الذاتي واالستدامة المالية
فرص العمل واالستيعاب االقتصادى
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مصادر تمويل االستثمارات في مجاالت التخطيط العمراني والحركة والنقل
أنواع التمويل وصيغ التعاون بين الجهات الممولة:

التمويل العام
• الضرائب.
• الرسوم.
• فائض القطاع العام
المحول.

التمويل الخاص
• التمويل الذاتى.
• التمويل المصرفى.
• سوق األوراق المالية.

التمويل المتتابع
• اعتماد أساليب حديثة تخفف عن كاهل
الموازنة العامة للدولة وتضمن الحكومة
تحقيق فائض معين من هذه العمليات
• عمل مزادات.
• تقوم الحكومة بالتحصيل عن طريق البيع
المقدم لحقوق االنتفاع للمرافق المزمع
إقامتها بالتجمع العمراني تبعًا لمزادات
علنية بين مختلف الشركات المنافسة
بإسلوب البيع المباشر للشركات المحتكرة
لنشاط معين وقد يقتصر المقابل على قيام
الشركة المنتفعة بتنفيذ البنية األساسية
المتعلقة بها.
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آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهدف
 آليات التمويل الذاتي المقترحة
المشروعات

آليات التمويل الذاتي للتجمع العمرانى المستهدف

اإلسكان

تمويل أنشطة البناء والتشييد للمنطقة المخصصة لإلسكان م خالل المواطني المنتفعي ؛ الذي سوف يحصالون
على تخصيصات بقطع أراضى مرفقة؛ ويقومون بالبناء عليها وفقا ً لالشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
تموياال كافااة مشااروعات الخاادمات المقترحااة (خاادمات تعليميااة وصااحية وأمنيااة ورياضااية والدينيااة وغيرهااا م ا
الخدمات) م خالل العوائد المالية التي سوف تتحصل م بيع أراضى التجمع العمرانى المستهدف إنشاؤه.
تمويل المشروعات االستثمارية المقترحة على النحو التالى:
 المنطقة التجارية واألسواق :ياتم تمويلهاا ما خاالل المساتثمري الاذي ساوف تطارح المسااحة المخصصاةلهذه المنطقة عليهم لالستثمار م خالل عملية البيع؛ وفقا ً للقواعد والنظم التي تحددها الجهات المختصة.
 المنطقاة الصااناعية والحرفيااة :يااتم تمويلهااا ما خااالل المطااوري الصااناعيي الااذي سااوف تطاارح المساااحةالمخصصة لهذه المنطقة عليهم لالستثمار بنظام حق االنتفاع؛ وبعائد انتفاع سنوي لمدة  30سانة أو أكثار؛
وفقا ً للقواعد والنظم التي تحددها الجهات المختصة.
تمويل خدمات الطرق المقترحة م خالل العوائاد المالياة التاي ساوف تتحصال ما بياع أراضاى التجماع العمراناى
المستهدف إنشاؤه.

الخدمات
االستثمارية

الطرق

الكهرباء

تمويل إنشاء مشروعات الكهرباء المقترحة م خالل طرحها على المستثمري لالستغالل بنظام .BOT

تمويل خدمات االتصاالت المقترحة م خالل العوائد المالية التي سوف تتحصل م بيع أراضى التجماع العمراناى
االتصاالت
المستهدف إنشاؤه.
المياه والصرف تمويل كافة مشاروعات خادمات ميااه والشارب والصارف الصاحى والخادمات البيئياة المقترحاة ما خاالل العوائاد
الصحى والبيئة المالية التي سوف تتحصل م بيع أراضى التجمع العمرانى المستهدف إنشاؤه.
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المشروعات االستثمارية والخدمية
 مشروعات التنمية المقترحة للتجمع العمرانى
مشروعات
اإلسكان

•
•
•
•
•

مشروعات
الخدمات •

المشروعات
االستثمارية

تىس منااق اإلسكان في التجم المىتىح إلى  6منااق؛ وتى جميعها على مياوت
الخدمات المىكز ة و على مياوت الخدمات اإلقليمية
تبلغ مسا تها  130.5فدان بنسبة  %40تىى با ً من إجمالي المسا ة.
ستهدف أن ت تىسي اه المنااق إلى ق أتاضى واى ها للبي على الملاانين في
مىكز قلص وميافظة قنا .و ستهدف أن كلن سعى البي  1.5ألف جنيه/م.2
تىدت إجمالي مسا ة االستعماالت الخدمية؛ بنيل  33فدان بنسبة  %10تىى با ً من
إجمالي المسا ة المستهدفة للتجم .
تىدت التكاليف االستثمات ة إلنشاء اه الخدمات بىيمة متلس ة تبلغ نيل  4آالف
جنيه/م.2
ستهدف المخ ط تنمية مسا ات اضىات للتجم العمىانى تبلغ لالي  16.27فدان
بنسبة  %4.9من إجمالي مسا ة التجم ؛ وتىدت التكاليف االستثمات ة لتنمية اه
المسا ة بىيمة متلس ة تبلغ نيل  200جنيه/م.2

• من ىة الخدمات التجات ة واوسلاق والتي تى على المياوت الىميسية للتجم العمىانى
المستهدف؛ وذلك على مسا ة  8فدان م2؛ و ستهدف أن كلن سعى البي  8.0آالف
جنيه/م.2
• من ىتى االستعماالت الحناعية؛ و ما:
 .1من ىة ناعية؛ وذلك على مسا ة  16.6فدان.
 .2من ىة ىفية؛ وذلك على مسا ة  9.9فدان.
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المشروعات االستثمارية والخدمية
الطرق

•

•
الكهرباء •
واالتصاالت •

مشروعات
البنية
األساسية

المياه

الصرف
الصحى

البيئة

18. 3ك اللى بنسبة  %20من إجمالي مسا ة التجم المىتىح؛ بمتلسط
عىوض لل ىق  15متى؛ بتكلفة إنشامية تبلغ  137مليلن جنيه.
إنشاء مي ة ااقة شمسية (ضلمية) بتكلفة إنشامية تبلغ  17.1مليلن جنيه.
إنشاء مي ة ااقة البيلماس بتكلفة إنشامية تبلغ  27.9مليلن جنيه.
إنشاء مي ة ااقة شمسية ( ىات ة) بتكلفة إنشامية تبلغ  62.2مليلن جنيه.

• مشروعات مياة الشرب بتكلفة إنشائية تبلغ  77.8مليون جنيه وتشمل:
 .1إنشاء مي ة مياه مىشية جد دة ب اقة ( 5.5ألف م /3لم).
 .2إنشاء عدد ( )1ازان مياه عالي سعة ( 550م.)3
 .3إنشاء شبكات لمياه الشىب لخدمة االمتدادات المستىبلية بأق ات تتىاوح
من ( 400 –150م ) بإجمالي أالاط ( )18ك .
• مشروعات الصرف الصحى بتكلفة إنشائية تبلغ  285مليون جنيه وتشمل:
 .1إنشاء مي ة معالجة ىف يي ب اقة ( 5.4ألف م /3لم).
 .2إستكماط شبكات الحىف الحيي للمنااق العمىانية الجد دة تىدت
بيلالي ( 16ك ).
ىف يي ب اقة ( 11.4ألف م /3لم).
 .3مشىوع إنشاء مي ة تف
• مشروعات المخلفات الصلبة بتكلفة إنشائية تبلغ  8.5مليون جنيه وتشمل:
 .1إنشاء مدفن يي.
 .2شىاء عدد  10سياتات سعة ( 6م.)3
 .3شىاء عدد  180او ة تجمي قمامة..
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التمويل الذاتي واالستدامة المالية
 التكاليف المتوقعة النشاء وتشغيل مشروعات التجمع العمرانى
تكاليف التشغيل والصيانة
تكاليف اإلنشاء
(مليون جنيه)
(مليون جنيه)
تيملها المنتفهين بى اوتاضى
غ.م
553.3
0.5
10
تيملها المستثمى ن المعنيين بهاه المن ىة
تيملها الم لت ن الحناعيين
1
137
تيملها المستثمى ن لوستغوط بنظام BOT
0.15
3.1
من إ ىادات التشغي
371

المشروعات
اإلسكان
الخدمات
المناطق الخضراء
المنطقة التجارية
المنطقة الصناعية والحرفية
الطرق
الكهرباء
االتصاالت
المياه والصرف الصحى والبيئة

 البرنامج الزمنى لتكاليف مشروعات تنمية التجمع العمرانى
المشروعات/سنوات
الخدمات المجتمعية
67
الطرق
االتصاالت
المياه والصرف الصحى
150
والبيئة
إجمالي التكاليف االستثمارية 217
1

2

3

4

153.3

200

200

5

6

7

8

9

10

70
3.1
221
447.4

200

200
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التمويل الذاتي واالستدامة المالية
 االيرادات المتوقعة النشاء وتشغيل مشروعات التجمع العمرانى
اإليرادات البيعية
(مليون جنيه)

المشروعات
مشروعات اإلسكان
منطقة الخدمات التجارية واألسواق
المنطقة الصناعية والحرفية
اإلجمالى

اإليرادات السنوية
(مليون جنيه)

822.2
268.6
5.6
5.6

1090.8

 البرنامج الزمنى إليرادات مشروعات تنمية التجمع العمرانى
المشروعات/سنوات

1

2

246.7

4

3

5

6

7

8

9

10

اإليرادات البيعية
منطقة اإلسكان
منطقة الخدمات التجارية
واألسواق

143.9

143.9

143.9

134.3

67.15

67.15

143.9

اإليرادات السنوية

المنطقة الصناعية
إجمالي اإليرادات
االستثمارية

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

252.
3

283.8

216.6

216.6

149.5

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6
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التمويل الذاتي واالستدامة المالية
 االستدامة المالية لمشروع التجمع العمرانى الجديد


يىمق مشمىوع إقاممة التجمم العمىانمى فمي العىمل الجد ممدة إجممالي إ مىادات تفملق إجمممالي التكماليف االسمتثمات ة للمشمىوع فممي
مجمله؛ إال أن التدفق المالى لهاه اإل ىادات يىق عجزا ً اوط السنة الثانية من إقامة مشىوع التجم .



ستهدف المشىوع اليحلط على قىض من بنك االستثمات الىلمى بىيمة  128.3مليلن جنيه؛ مدة اا الىىض  3سنلات بفتمىة
سماح سنة؛ ت سداد فلامده السنل ة اوط  3سنلات؛ و سدد الىىض في نها ة الفتىة.



وفىا ً لبيانات الجدوط التالى يىق مشىوع إقامة التجم بالعىل الجد دة التلاان المالى.

المشروعات/سنوات
إجمالي اإليرادات
252.3
االستثمارية
قرض من بنك االستثمار
القومى
إجمالي التكاليف االستثمارية 217
35.3
الفائض/العجز المالى
العبء المالى لقرض بنك
االستثمار القومى
الفائدة
سداد القرض
35.3
التوازن المالى للمشروع
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

283.8

216.6

216.6

149.5

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

128.3
447.4

200

200

-35.3

16.6

16.6

149.5

12.8

12.8

12.8

3.8

3.8

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6

128.3
-35.3

8.4

5.6

5.6

5.6

5.6

5.6
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فرص العمل واالستيعاب االقتصادى
 فرص العمالة المتوقعة للمشروعات االقتصادية والخدمية بالتجمع العمرانى
األنشطة االقتصادية

فرص العمل المتوقعة
(فرصة عمل)

األهمية النسبية
()%

1160

19.3%

800

13.3%

870

%14.5

170

%2.8

3000

%50.0

3000

%50.0

6000

%100

األنشطة الصناعية والحرفية
األنشطة التجارية واألسواق
الخدمات المجتمعية
أنشطة خدمات المرافق
800إجمالي األنشطة الرئيسية
فرص العمل غير المباشرة
إجمالى فرص العمل بالتجمع

 االستيعاب االقتصادى المتوقع للتجمع العمرانى
 مكن تىد ىه استىشادا ً بمعدط اإلعالة االقتحاد لمىكز قلص (إجمالى السكان/إجمالى المشتغلين) والا

ىدت

بنيل  4.7فىد/مشتغ  ،وعلى ذلك؛ فإن:
 عدد السكان من المنظلت االقتحاد النات عن فىص العم المتلقعة =  6آالف عام = 4.7 X
 28.2ألف نسمة.
 االستيعاب السكانى المستهدف للتجم ىدت بنيل  25ألف نسمة؛ و ل ما عنى أن اونش ة االقتحاد ة سلف تلفى
فىص عم تفلق ج السكان المستهدف استيعابه فى التجم المىتىح؛ وتبلغ اه النسبة لالي  %13وتمث
نسبة العمالة اللافدة للعم في التجم من ااتجه وال تى ن في التجم
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آليات إدارة التنمية في التجمع العمراني

عاشرا ً

فكر التدعيم الذاتى للمجتمع العمرانى المقترح
أسس إدارة التنمية لتحقيق التدعيم الذاتى لبرامج التنمية المقترحة
مراحل الشراكة مع القطاع الخاص
مستويات التجمع العمرانى ومؤسسات الشراكة
آليات الدعم والمنهج المقترح إلدارة ومساندة المشروعات الذاتية
أدوات إدارة التمويل المقترحة لتدعيم المشروعات الذاتية
61

فكر التدعيم الذاتى للمجتمع العمرانى المقترح

المؤسسات العاملة
فى الدولة
المجالس الشعبية
المحلية
مؤسسات القطاع
الخاص المحلى
المبادرات
الفردية
للمواطني
ومشاكركتهم

منظمات
المجتمع
المدنى المحلية

المنظمات
العالمية
والحكوميةوغير
الحكومية

المنظمات االقليمية
مبادرات األفراد والشعوب
فى الدول األخرى
منظمات القطاع الخاص
العالمى والشركات

منظمات القطاع الخاص
العالمى والشركات
عابرة القومية
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أسس إدارة التنمية لتحقيق التدعيم الذاتى لبرامج التنمية المقترحة
التمكي
المشاركة



استخدام القدرات العلمية في تمكي كافة األطراف المحلية الفاعلة م القوة والفعل لتحقيق غاياتها المشروعة

 تشير إلى إيجاد صيغة مالئمة تمك األطراف التي تجمع بينها أهداف مشتركة أو غايات متشابهة م تحقيق تلك
األهداف والغايات ،م خالل توحيد الرؤى وتنسيق الجهود وتكامل القيم.
االستمرارية  تتسم التنمية العمرانية بامتدادها لفترات زمنية طويلة ،حيث أنها تعتمد على مجهودات المجتمع إلحداث التنمية.
لذلك فهي تحتاج إلى إعداد وتخطيط مسبق ثم برامج تنفيذ على فترة زمنية ممتدة مما يستلزم صياغة
استراتيجيات التنمية في إطار منظور مختلف للنواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية
 وهو وسيلة التفاهم والبنية األساسية للشراكة ،كما يؤدي إلى التعرف الكامل على االمكانات المتاحة لكل طرف
الحوار
م األطراف المعنية

التدريب
والتعلم
الشفافية
االستجابة



إلكساب المجتمع ثقافة الحوار ولضمان تحقيق المشاركة الفعالة على كافة المستويات مع التركيز على تدريب
كوادر فنية قادرة على إدارة التنمية بالفكر التفاعلي وليس التنفيذي فقط.



إتاحة تدفق المعلومات وسهولة الحصول عليها لجميع األطراف في المجتمع المحلي

 أن تسعى األجهزة المحلية المقترحة إلى خدمة جميع األطراف المعنية ،واالستجابة لمطالبها ،وترتبط االستجابة
بدرجة المساءلة التي تستند بدورها على درجة الشفافية وتوافر الثقة بي األجهزة المحلية والمواط المحلي

الرؤية

 الحوكمة المحلية ال تتم في لحظة واحدة ولكنها عملية طويلة المدى ،حيث تتحدد الرؤية التنموية م قبل الجهات
االستراتيجية
المحلية الفاعلة م خالل منظور بعيد المدى لعملية التنمية المكانية والتي تضم رشادة اتخاذ القرارات التنموية

المساءلة
الشرعية

 خضوع صانعي القرار في األجهزة المحلية للمساءلة م قبل أفراد المجتمع المحلي وباقي األطراف الفاعلة
بالتنمية
 االستناد إلى مجموعة م القواني والتشريعات المنظمة للعالقة والتي توفر فرص متساوية لكافة األطراف
الفاعلة وتلقى قبول مجتمعي
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مراحل الشراكة مع القطاع الخاص
المرحلة االولى

البدء فى المشروع
واالختبار

المرحلة الثانية

دراسة الجدوى

المرحلة الثالثة

تقييم المخاطر في
مشروعات الشراكة
ومقارنة القطاع العام
وجدوى التكلفة على الدولة

المرحلة الرابعة

إجراءات الطرح
والمناقصة

المرحلة الخامسة

اختبار العطاء الفائز

المرحلة السادسة

التوقيع على العقد واإلقفال
المالي

المرحلة السابعة

متابعة أداء ما بعد التعاقد
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مستويات التجمع العمرانى ومؤسسات الشراكة
 المستوى األول :وحدة التنمية المحلية بالتجمع العمراني:
المسئولية الرئيسية

التوصية
 إقرار هيكليات جديادة للتجماع العمراناي ،تحتاوي علاى وحادات تخادم الشاراكة وتحاول 
مجلااس التجمااع العمرانااي م ا مؤسسااات خدماتيااة إلااى مؤسسااات تسااهم فااي التنميااة

المستدامة

وااتة التنميممة الميليممة تىمملم بمتابعممة المجتممم العمىانممي
العتماد اداتات التنمية واالستثمات بالسىعة الممكنة.
الل دات الميلية بالمجتم العمىاني تىلم بتعيمين الكملادت
المناسبة لم ء اه اإلداتات..



تفعيممم دوت االداتة العاممممة للتنميمممة واالسمممتثمات فمممي تنفيممما
سياسة اللااتة ليث ومتابعة التجم العمىاني علمى اعمداد
ا ط تنمل ة استىاتيجية.

 بناء الوحدة المحلية بالتجمع العمراني على أسس ادارية ومالياة ومعلوماتياة وماوارد 
بشرية حديثة واعتبار الموظفي هم العامل الثابت الجدير باالستثمار والبناء.

تفعيممم وظيفمممة التلجيمممه والىقابمممة لمممدف الل مممدات الميليمممة
بالتجم العمىاني باتجاه بناء الشىاكات



اللااتة تىلم بالبمدء بإعمداد اامات مؤسسمي للجمان الشمىاكة
فممي المجتم م العمىانممي Partnership Governance
Model
الممملااتة تىممملد الجهمممد للمممدالط فمممي عمليمممة ممملات إقليممممي
اقتحاد لط الشىاكات بين اواىاف المعنية ممن اموط
ا مممة لممممدة سمممنة متلا ممملة تتخللهممما الممممؤتمىات الىحممميىة
واللىاءات ووتش العم



تعم م المملااتة لتشممجي الشممىاكات بممين التجم م العمىانممي
واواىاف اواى  ،وتضمين ذلك في السياسات التشغيلية
ومعا يى تلا المشىوعات.

 إجااراء مسااوح تخطاايط اسااتراتيجية شاااملة ،بحيااث يااتم التعاارف علااى عناصاار القاوة و
الضعف وكيفية سد االحتياجات ذاتيا ومحلياا وما ثام وضاع سياساات وبارامج وخطاط
بأهداف قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى ،وتحديد االحتياجات والمشروعات والشركاء
المحتملي واجراء دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المرشحة للشركات.

 تشكيل لجان مشتركة في التجمع العمراني تتكون م وحدات التنمية المحلياة باالتجمع
العمراني ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات األهلية
 العمل م خالل أقسام العالقات العامة واألقسام األخرى ذات العالقة على كسر الصورة
النمطية السلبية السائدة لدى العديد م المؤسساات حاول محدودياة قادرات وامكانياات
وحدة التنمية المحلية بالتجمع العمراني

 تطوير مفهوم الشراكة ،واالنخراط في الجهود الرامية إليجااد مشاروعات تنموياة باي
التجمااع العمرانااي والقطاااع الخاااص والمنظمااات األهليااة ،وتعااديل أهاادافها ،ورسااالتها،
والخدمات التي تقدمها لتتالءم وهذا الدور.
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مستويات التجمع العمرانى ومؤسسات الشراكة
 المستوى الثاني :مؤسسات الحكومة المركزية:
المسئولية الرئيسية

التوصية
 تعديل قواني االستثمار والشاركات بهادف تحفياز شاركات القطااع الخااص 
للبحث ع شراكات مع الوحدة المحلية بالتجمع العمراني.

تضمي حوافز إضافية لتشمل الشركات التاي تادخل فاي شاراكات ماع
الوحدة المحلية بالتجمع العمراني مهما كانت حجم االستثمارات.

 تعديل قواني االستثمار والشاركات بهادف تحفياز شاركات القطااع الخااص 
للبحث ع شراكات مع الوحدة المحلية بالتجمع العمراني.

تضمي حوافز إضافية لتشمل الشركات التاي تادخل فاي شاراكات ماع
الوحدة المحلية بالتجمع العمراني مهما كانت حجم االستثمارات.

 إنشاااء هيئااة قوميااة شاابة حكوميااة وبقااانون خاااص مهمتهااا رعايااة ودعاام 
الشراكة بي قطاع التنمية المحلية والقطاع الخاص والمنظمات األهلية.

بقيادة وزارة التنمية المحلياة ياتم انشااء هاذه الهيئاة ،ويمكا ان تبادأ
م االدارة العام للتنمية واالستثمار في الوزارة.

 تفعيل دور وسائل اإلعالم كافة في المشاركة ونشر المعلومات وخلق حالة
م االستقطاب والدعم لمفهوم الشراكة.
 إنشاء محاكم خاصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمشروعات المشتركة.
 التنسيق بي وزارة التنمياة المحلياة ومجلاس القضااء األعلاى إلنشااء هاذا
النوع م المحاكم.



تضمي هذا البعد في خطة وزارة التنمية المحلية االستراتيجية.



التنسيق بي وزارة التنمياة المحلياة ومجلاس القضااء األعلاى إلنشااء
هذا النوع م المحاكم.



تقوم االدارة العامة للتنمية واالستثمار في الوزارة بهذا الدور.

66

مستويات التجمع العمرانى ومؤسسات الشراكة
 المستوى الثالث شركات ومؤسسات القطاع الخاص:
التوصية


 إعااادة تعريااف دور الغااارف التجاريااة واالتحاااد العاااام للغاارف التجارياااة 
واالتحااادات الصااناعية ليصاابح جااز ًء م ا وظيفتهااا تنميااة الشااراكة بااي
القطاع الخاص والوحدة المحلية بالتجمع العمراني ،ووسيط لمشروعات
التنمية المستدامة ،وقاعدة معلومات للشاركاء والمشاروعات المشاتركة 
للشركات مع اإلدارات المحلية بالتجمع العمراني.



المسئولية الرئيسية
وااتة التخ يط تشج اا الدوت.
يئة االستثمات تشج على اا الدوت.
الغمممىف التجات مممة واالتيمممادات الحمممناعية تسمممه للشمممىكات الحمممناعية
والخدميممة امكانيممة الممدالط فممي شممىاكات ممم الل ممدة الميليممة بممالتجم
العمىاني من اوط تلفيى البيانات والدتاسات لط الفىص المتا ة فمي
التجم العمىاني او على مستل االقالي .
تعمي التجاتب في الشىاكات الناجية على اوعضاء.
من الم بلعات والملاق االلكتىونية.
وااتة المالية تضممن اقت ماع كافمة النفىمات علمى المسمئللية ممن ضمى بة
الدا المستيىة على الشىكات.

 المستوى الرابع :دور المنظمات األهلية (منظمات المجتمع المدني:
المسئولية الرئيسية

التوصية


وااتة التنمية الميلية تىلم بال لمل ممن مشمىوعات المدوط
المانية بتمل المشىوعات التنمل ة التي تنبثق عن ا ط
تنمل ة استثمات ة ومتابعة ت بيق المبدأ.

 العماال علااى تشاابيك وحاادة التنميااة المحليااة بااالتجمع العمرانااي مااع مؤسسااات القط ااع 
الخاص والمنظمات األهلية.

ت ذلك ممن اموط نمملذج الشمىاكات الما تعمده وتحمدته
وااتة التنمية الميلية على شك نظام او سياسات.

 اعتماااد مباادأ الشااراكة كمصاادر رئيسااي لتموياال خطااط التنميااة المحليااة علااى المسااتوى
القومي واإلقليمي.

 تعديل قانون التنمية المحلية بما يسمح للمنظماات األهلياة المحلياة ما عقاد الشاراكات
مع وحدة التنمية المحلية بالتجمع العمراني والدخول في مشروعات مدرة للدخل.
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المنهج المقترح إلدارة ومساندة المشروعات الذاتية

المرحلة
التمهيدية

مرحلة
اتخاذ القرار

مرحلة
التنفيذ

مرحلة التقيم
والمتابعة
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آليات دعم ومساندة المشروعات الذاتية
خضانات
األعمال

 منظلمة عم متكاملة تلفى ك السب من مكان مجهز مناسل به ك اإلمكانيات الم للبة لبدء المشىوع ،وشبكة من
االتتبااات واالتحاالت بمجتم اوعماط والحناعة والزتاعة ،وتدات اه المنظلمة عن اى ق إداتة ميدودة
متخححة تلفى جمي أنلاع الدع والمساندة الوامين لز ادة نسل نجاح المشىوعات الملتيىة بها.

الحدائق
العلمية

ى وا ات للتعاون بين اإلمكانات المعىفية لمنسلبي الجامعات والبتها من جهة وبين المت لبات المعىفية العملية التي

تيتاجها المؤسسات الحناعية والشىكات التجات ة والهيئات الخدمية.

مشاتل
المؤسسات

 ي عباتة عن ياك استىباط مؤقتة ملجهة للمنشئين تهدف إلى دع وتيسيى ظىوف االن وق ،وذلك من اوط تلفيى
ميوت لإل لاء ،بما تن ل عليه من الخدمات الضىوت ة

نظام
المناولة
(المقاولة
م
الباط )

 و ي جمي العوقات التعاونية التكاملية التي تنشأ بين مؤسستين أو أكثى اوط مىا العملية اإلنتاجية ،بملجبها تىلم
منشأة مىدمة لألعماط بتكليف منشأة أو أكثى (تسمى منفاة لألعماط أو مناولة أو مجهزة) متخححة إلنجاا مى لة أو
أكثى من عمليات اإلنتاج ابىا لعىد ميدد مسبىا وملزم لل ىفين.
 المناوله لها دوت مه في تمكين الحناعات الحغيىة والمتلس ة من االستخدام اومث للملاتد المتا ة لد ها،
والتحىف الدقيق والميك في وسام إنتاجها ،وتنمية وتنظي النشاا اإلنتاجي في الل دات الحناعية وتف قدتتها
اإلنتاجية والتنافسية وا ادة مسا متها في النات الميلي اإلجمالي.

نظام
االمتياز
التجارى

 ل يغة للتعام التجات بين اىفين :اووط :مانح االمتياا و ل ال ىف الا عيى اسمه التجات وعومته التجات ة
ونظام العم الخاص به إلى ال ىف الثاني :ممنلح االمتياا franchiseو ل ال ىف المستفيد والا دف تسلم
االمتياا franchisee freesإضافة إلى نسبة مئل ة من إجمالي مبيعاته Royaltyمىاب حلله على ق استخدام
اس وشعات ونظام عم مانح االمتياا في من ىة ميددة ولفتىة ميددة ي فتىة العىد بين ال ىفين
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أدوات إدارة التمويل المقترحة لتدعيم المشروعات الذاتية
 أدوات إدارة التمويل المقترحة بإستخدام االراضى:
الوصف

األداة


فرض التزامات على
المستثمري في
مشروعات العمران
بيع أو تأجير األراضي 
التي في حوزة القطاع
العام

الشراكة بي القطاعي
العام والخاص :استثمار
القطاع الخاص في
البنية التحتية ״العامة״

رسوم التحسينات



استمالك األراضي وبيع 
الزائد منها ع الحاجة
رسوم التعويض ع
األثر



المتطلبات الرئيسية

المسااتثمرون فااي مشااروعات العمااران o
يشاايدون البنيااة التحتيااة علااى مسااتوى
الموقع والجوار على نفقتهم الخاصة.

لوائح تنظيمية واضحة ،قادرات التخطايط والتنفياذ لاربط البنياة التحتياة
التي يشيدها المستثمرون في مشروعات العمران بالشبكات العامة.

تُباع األصول العامة م األراضي ،ويتم o
اسااااتخدام حصاااايلة البيااااع فااااي تموياااال
االستثمار في البنية التحتية.

جاارد األراضااي ما بااي األصااول ،وتحديااد قيمتهااا فااي السااوق ،واتخاااذ
القرارات االستراتيجية بشأن أفضل االستخدامات ،والمزادات المفتوحة
للتخلص م األراضي التي يتم بيعها.

المسااتثمرون فااي مشااروعات العمااران o
يشاايدون البنيااة التحتيااة ״العامااة״ ف اي
مقابل الحصول على األراضي.
o

المعلومااات والتحلاايالت نفسااها الالزمااة لعمليااات البيااع ،وهااي يمكا أن
تعجل استثمار القطاع الخااص فاي أقطااب النماو الرئيساية ،وإجاراءات
االختيار التنافسية تصبح حاسمة األهمية.
وضع الروابط القانونية لحظر خطر الصفقات غيار المتسامة بالشافافية
أو المتسمة بالفساد بي القطاع العام والقائم بالتطوير واالستغالل.
صعبة وباهظة التطبيق على أساس كل قطعة أرض على حدة.

القطاع العام يقتطع م خاالل الضارائب o
والرسااااوم جاااازءا ً ماااا زيااااادات قيمااااة
األراضي الناجمة ع مشروعات البنية
التحتية.
يستملك القطاع العام األراضي المحيطة o
بمشروع البنية التحتية المعناي ،ويبياع
األراضااااي بااااربح عنااااد اكتمااااال إنجاااااز
المشروع حي تزداد قيمة األراضي.
المسااتثمرون فااي مشااروعات العمااران o
ياادفعون تكلفااة توسااعات شاابكات البنيااة
o
التحتية الالزمة الحتياجات النمو.

ضرورة االتفاق االجتماعي بشأن م ينبغي أن يستفيد م ازدياد قيمة
األراضي الناجم ع مشروعات البنية التحتية العاماة :أصاحاب األرض
األصليون ،أو هيئة المالية العامة ،أو الشاغلون الذي سايتم تارحيلهم،
أو أصحاب مطالبات آخرون.
قدرات التخطيط والتحليل القوياة الزماة لتحدياد تكلفاة انعكاساات البنياة
التحتية في المواقع المختلفة وقوة تنفيذ خطط استثمارات القطاع العام.
ضرورة وضع نهج مبسط يستوفي المفهوم األساسي السترداد تكااليف
النمو خارج الموقع بدون المطالب الفنية المرهقة.
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